
“Kas nepieraksta savu vēsturi, izzūd no vēstures”  

/vēsturnieks Jānis Krēsliņš/ 
 

 

Latvijas vēstures pētījumu konkurss skolēniem 
 Lietas, likteņu liecinieces 

Manas ģimenes, mana pagasta, mana novada stāsti okupācijas laikā 
 

 

Mērķi:  

 veicināt jauniešu interesi par Latvijas vēstures apzināšanu un izpēti; 

 veidot izpratni par latvisko vērtību saglabāšanu okupāciju laikā; 

 sekmēt patriotisma jūtu veidošanos, veidojot apziņu, ka Latvijas vēsture ir katra novada, katra pagasta un 

katras ģimenes vēsture un tā devusi savu ieguldījumu Latvijas valsts tapšanā un atjaunošanā. 
 

 

Balvu fonds. Balvas konkursa uzvarētājiem Ls 500  – 3 pirmo vietu ieguvējiem, Ls 350 – 3 otro vietu ieguvējiem, 

Ls 250 – 3 trešo vietu ieguvējiem. Veicināšanas balvas par labiem sasniegumiem, pētot sava tuvākā novada vēsturi, 

no Ls 100 līdz 200. Piemiņas un pārsteiguma balvas visiem vērtīgajiem un interesantajiem pētījumiem. 
 

Konkursa dalībnieki. Konkursā var piedalīties ikviens jaunietis vecumā no 12 līdz 15 gadiem: individuāli, 

skolēnu grupas (3–5 cilvēki) vai klases kolektīvi (6., 7. un 8. klases).  
 

Piedalīšanās  
Konkursā tiks vērtēti tikai tie dalībnieki, kas  

 pieteikumus (vizītkartes) būs iesūtījuši līdz 2012. gada 22. decembrim;  

 multivides prezentācijas būs iesūtījuši līdz 2013. gada 1. martam. 
 

Konkursa norise 
 

Konkursa pirmā kārta 

 Skolēni aptaujā tuviniekus, skolotājus, novada muzeja darbiniekus un atrod lietu (priekšmetu, fotogrāfiju, 

dokumentu utt.), kas saistīta ar 20. gadsimtā emigrējušiem radiniekiem, kaimiņiem vai citiem tuvu 

pazīstamiem novadniekiem.  

 Skolēni savāc un apkopo informāciju – visu, ko vien var noskaidrot par cilvēku likteņiem, kas bijuši saistīti 

ar šo lietu – to gatavojuši, uzglabājuši, lietojuši – un kam pateicoties, tā saglabājusies. Skolēni noskaidro, 

kad, kāpēc un uz kurieni cilvēki izbraukuši vai izvesti, kādus vēstures notikumus pieredzējuši.  

 Fotografē, veic intervijas, aptaujas, veido dažādus ierakstus.  

 Pētījuma pieteikumus (pieteikuma formu skatīt 1. pielikumā) iesūta līdz 2012. gada 22. decembrim.  

 Skolēni apkopo savākto informāciju likteņstāstos un veido prezentācijas.  

 Multivides prezentācijas (prezentācijas plānu skatīt 2. pielikumā) iesūta līdz 2013. gada 1. martam.  

 

Līdz 2013. gada 5. aprīlim žūrija izvērtēs atsūtītos darbus un izsūtīs ielūgumus tiem, kuru pētījumi pretendēs uz 

galvenajām balvām un kuru prezentācijas piedalīsies konkursa otrajā kārtā – konferencē.  

 

Konkursa otrā kārta 

 Konference notiek 2013. gada 25. aprīlī. Savus darbus klātienē prezentē labākie. 

 Konferences noslēgumā – apbalvošana. 
 

Vērtēšana 
Vērtēšanu veic neatkarīga žūrija (vēsturnieki, vēstures studenti – Vītolu fonda stipendiāti). Konkursa organizatori 

un žūrijas pārstāvji izskata visu pieteikumu atbilstību konkursa mērķiem un uzdevumiem un aizsūta dalībniekiem 

apstiprinājumu, ka viņu pētījums piedalās konkursā. Konkursa pirmajā kārtā žūrija izskata visus pētījumus un 

prezentācijas. Žūrija izvērtē atbilstību konkursa kritērijiem: 

1. pētījums ir par novadnieku/kiem vai ģimenes locekli/ļiem; 

2. pētījumā izmantoti lietiski, rakstīti un mutvārdu avoti; 

3. pētījums veido likteņstāstu. 
 

Žūrija, ņemot vērā savāktās informācijas apjomu un kvalitāti, izveidoto likteņstāstu, multivides prezentācijas 

noformējumu, novērtē skolēnu sniegumu punktos un izlemj, kuri darbi tiks izvirzīti otrajai kārtai. Žūrija izlemj, 

kuri no tālāk neizvirzītajiem pētījumiem saņems atbalsta balvas. 
 

Otrajā kārtā žūrija izvērtē skolēnu uzstāšanos un vērtējumu izsaka punktos. Lai iegūtu gala vērtējumu, 

žūrija saskaita visos posmos savāktos punktus un izvirza apbalvošanai gan tos, kam kopvērtējumā vislabākie 

rezultāti, gan tos, kas ir labākie pēc atsevišķiem kritērijiem.  

 

 

 

Monreālas Latviešu 
sabiedriskais centrs 



 

 
1. pielikums 
 

Pieteikums Latvijas vēstures konkursam Lietas, likteņu liecinieces 
 

Dalībnieki (apvilkt) : 

                                             individuāli                grupa                  klase 
 

Novads/pilsēta/pagasts 

Ar ko lepojamies savā novadā/pilsētā/pagastā  

1 ....................................................................................................  

2 ....................................................................................................  

3 ....................................................................................................  

4 ....................................................................................................  

5 ....................................................................................................  
 

Skola, klase:  ..........................................................................................................................................................................  
 

Skolotājs/konsultants:  ........................................................................................................................................................  
 

Dalībnieku vārds, uzvārds (vārdi, uzvārdi, ja grupa vai klase):  .............................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  
 

Koordinātas (e-pasts, tālrunis) :  ......................................................................................................................................  
 

Lieta, ko pētīs:  ......................................................................................................................................................................  
 

Lietas izvēles pamatojums:  ...............................................................................................................................................  
 

Izmantotie vēstures avoti:  .................................................................................................................................................  

 

 
2. pielikums 
 

Pētījuma/prezentācijas plāns 
 

1. Nosaukums 
 

2. Lieta: 
a) lietas apraksts; 

b) lietas stāsts, lietas saistība ar trimdā nokļuvušajiem cilvēkiem; 

c) lietas atrašanas stāsts. 
 

3. Cilvēki – trimdinieki, kas saistīti ar šo lietu.  
a) saistība ar ģimeni/pagastu/novadu; 

b) saistība ar Latvijas vēstures notikumiem; 

c) dzīves (ar trimdu saistīto notikumu) apraksti. 
 

4. Pētīšana 
a) vēstures avotu meklēšana; 

b) izmantotie lietiskie avoti; 

c) izmantotie dokumenti, intervijas. 
 

5. Secinājumi/kopsavilkums 

 
 

 

Pieteikumi konkursam jāiesūta pa e-pastu info@vitolufonds.lv vai pa pastu: Vītolu fonds, Lāčplēša iela 75-III, Rīga, LV-1011, 

ar norādi Latvijas vēstures konkursam Lietas, likteņu liecinieces   

 

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Vītolu fonda un Latvijas Vēstures skolotāju biedrības mājaslapās www.vitolufonds.lv 

un www.vsb.lv . Sīkāka informācija pie konkursa koordinatores Ilzes Akmentiņas. 

E-pasts iakmentina@gmail.com, tālr. 29113624 vai info@vitolufonds.lv, tālr. 26022856. 
 

Organizatori: Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs, Vītolu fonds 

Projekta koordinatore: Ilze Akmentiņa 
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